
Jf. § 1 a i lov om kommunal indsats for unge under 25 år og §§ 29-32 i bekendtgørelse om 

vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv skal kommunalbestyrelsen en gang 

årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne hos kommunens 9. og 10.-

klasseelever og offentliggøre disse på kommunens hjemmeside sammen med de seneste års 

søgetal. 

 

Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune besluttede 10. marts 2020 følgende 

måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2020: 

 Erhvervsuddannelser: 25 % 

 Gymnasiale uddannelser: 66 % 

 Øvrige: 9 % 

Den nationale målsætning for søgningen til erhvervsuddannelserne er, at andelen af elever, 

der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på 25 % i 2020 og 

øges til mindst 30 % i 2025. 

Søgningen til ungdomsuddannelserne i Aabenraa Kommune i 2018-2020 fremgår af 

nedenstående tabel. 

Søgning til ungdomsuddannelser, Aabenraa Kommune 

 
Erhvervs- 

uddannelser 

Gymnasiale 

uddannelser 

Øvrige 

2018 

9. kl. 16,9 % (14,6%) 73 % (78,9%) 10,2 % (6,5 %) 

10. kl. 29 % (24,6 %) 64,2 % (66,9%) 6,8 % (8,5 %) 

Samlet 23 % (19,4%) 68,6 % (73,1%) 8,5 % (7,5 %) 

2019 

9. kl. 19 % (15,8%) 71,4 % (76,8%) 9,6 % (7,3 %) 

10. kl. 29,2 % (24,8%) 61,4 % (66,7%) 9,4 % (8,6 %) 

Samlet 24,4 % (20,1%) 66,1 % (72 %) 9,5 % (7,9 %) 

2020 

9. kl. 19,9 % (16,8 %) 69,3 % (75,1 %) 10,9 % (8,1 %) 

10. kl. 31,1 % (23,1 %) 59,9 % (68,8 %) 9 % (8 %) 

Samlet 25,7 % (19,9 %) 64,4 % (72 %) 9,9 % (8,1 %) 

Kilde: Styrelsen for IT og Læring. 
Landstal fremgår i parentes. 
 

Af tabellen fremgår det, at søgningen til erhvervsuddannelserne for 9. og 10. klasse samlet er 

steget fra 2018 til 2020, hvor søgningen til erhvervsuddannelserne overgår både det 

kommunale måltal og den nationale målsætning. Søgningen til de gymnasiale uddannelser i 

2020 er lavere end det kommunale måltal, mens søgningen til øvrige ungdomsuddannelser er 

højere end måltallet herfor. 


